
Usnesení  jednání zastupitelstva městyse Svitávka, ze dne 19. 1. 
2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Ad 1.      Program jednání zastupitelstva městyse  

Ad 3.      Ověřovatele zápisu usnesení  

Za ověřovatele zápisu byli navrženi p. Jaroslav Zoubek a p. Miroslav Dvořák.
Hlasování: 12 pro, 2 zdržení, 0 proti

Ad 5.      Změna územního plánu č. 2  

Zastupitelstvo městyse Svitávka, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. C) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. 
A zákona č. 191/2008 Sb., za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního 
zákona vydává změnu č. 2 územního plánu obce Svitávka.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Zastupitelstvo městyse Svitávka schvaluje veřejnou vyhlášku „Oznámení o vydání opatření 
obecné povahy č. 1/2009. Opatření obecné povahy č. 1/2009 – změna č. 2 územního plánu 
obce Svitávka se týká všech vlastníků pozemků a staveb ve správním území městyse 
Svitávka, dotčených změnou územního plánu.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 6.      Schválení dodavatele projektové dokumentace pro kanalizaci a     ČOV Svitávka   
a     schválení uzavření smlouvy  

Komise k posouzení nabídek na zpracování projektové dokumentace pro kanalizaci a ČOV 
Svitávka (ve složení Ing. Cetkovský, Mgr. Randula a R. Hruda) vyhodnotila nabídky firem. 
K podání nabídek bylo vyzváno 5 firem:
Pory Environment a. s. Botanická Brno
Aqua Procon s. r. o Brno
VH atelier s. r. o. Brno
PROVO s. r.. o Brno
OHGS s. r o. Ústí nad Orlicí



Kritériem byla cena 90 % a sankce 10 %
Z výběru byly vyřazeny firmy Pory Environment Brno a OHGS Ústí nad Orlicí.

Aqua Procon nabídková cena bez DPH 1544000,-Kč
PROVO, spol. s r. o. - nabídková cena bez DPH 1623000,-Kč
VH ateliér, spol. s r. o. – nabídková cena 1462000,-Kč bez DPH
Komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku firmu VH ateliér, spol. s r. o., se kterou 
doporučila radě, potažmo zastupitelstvu uzavřít smlouvu.
Zastupitelstvo městyse Svitávka pověřuje starostu městyse k uzavření smlouvy s firmou VH 
atelier, spol. s r. o. Brno.

Hlasování: 12 pro, 2 zdržení (M. Vašková, ing. Vašíček)

Ad 7.      Dokončení úprav náměstí I. etapa – dodavatel  

Veřejné zakázky malého rozsahu na dokončovací stavební úpravy náměstí – 1. Etapa se 
zúčastnily následující firmy:
FIRESTA – Fišer , Rekonstrukce, stavby a. s.
VAPIS Boskovice, spol s r. o.
Dopravní stavby Brno, s. r. o.
Kritériem byla cena 90 %, sankce 10%

FIRESTA-Fišer, a. s. – nabídková cena 2015284,-Kč bez DPH
VAPIS Boskovice, spol. s r. o. – nabídková cena 2641175,-Kč bez DPH
Dopravní stavby Brno s. r. o. – nabídková cena 2207333,-Kč bez DPH
Jako vítězná byla vyhodnocena nabídka firmy FIRESTA – Fišer, a. s., se kterou Rada 
doporučila uzavřít smlouvu.
Zastupitelstvo městyse pověřuje starostu městyse k uzavření smlouvy s firmou FIRESTA-
-Fišer, a. s..

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 8.      Plán financování obnovy kanalizace Svitávka  

Zastupitelstvo městyse schválilo Plán financování obnovy kanalizace městyse Svitávka na 
období 2009 – 2018 zpracovaný dle požadavků zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (Zákon o vodovodech 
a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí Zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů . Pro 
období Plánu není uvažováno s akcemi obnovy vodohospodářského majetku, protože po 
realizaci uvedené investice bude veškerý majetek kanalizace městyse Svitávka nový a rovněž 
nebudou prozatím připravovány finanční prostředky, které by do doby použití vlivem inflace 
ztratily podstatnou část ze své hodnoty.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 9.      Prodej pozemku p. č. 1775/11 pod garáží – Šacherovi  



Zastupitelstvo městyse se usneslo na schválení prodeje pozemku p. č. 1775/11 v k. ú. 
Svitávka p. Janě Šacherové, Svitávka, za 100,-Kč/m2 a uzavření kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 10.  Prodej pozemku p. č. 1401/5 – Bartoněk (cena)  

Zastupitelstvo městyse se usneslo na schválení prodeje pozemku p. č. 1401/5 v k. ú. Svitávka 
p. Liboru Bartoňkovi – Svitávka za 25,-Kč/m2 Zastupitelstvo městyse schvaluje uzavření 
kupní smlouvy.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 11.  Záměr odprodat pozemek p. č. 299/10  

Zastupitelstvo městyse se usneslo na schválení záměru odprodat ze svého majetku pozemek p. 
č. 199/10 v k. ú. Svitávka a ukládá úřadu městyse zveřejnění tohoto záměru v zákonné lhůtě.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 12.  Záměr odprodat pozemek p. č. KN 1401/54 o     výměře 1157 m2 v     k. ú. Svitávka –   
zahrada.

Zastupitelstvo městyse se usneslo na schválení záměru odprodat ze svého majetku pozemek p. 
č. KN 1401/54 o výměře 1157 m2 v k. ú. Svitávka a ukládá úřadu městyse zveřejnění tohoto 
záměru v zákonné lhůtě.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 13.  Záměr odprodat pozemek p. č. 1702/2 v     k. ú. Svitávka  

Zastupitelstvo městyse se usneslo na schválení záměru odprodat ze svého majetku pozemek p. 
č. 1702/2 v k. ú. Svitávka a ukládá úřadu městyse zveřejnění tohoto záměru v zákonné lhůtě.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 14.  Zřízení věcného břemene – „Zasakovací drenážní stoka“ – p. č. 1705/01 v     k. ú. –   
CIRTO

Zastupitelstvo městyse se usneslo na schválení zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene s firmou CIRTO s. r. o. o zbudování zasakovací drenážní stoky, na 
pozemku p. č. 1705/01 v k. ú. Svitávka

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Ad 16. Rozpočtové opatření č. 13/2008



Zastupitelstvo městyse se usneslo na schválení rozpočtového opatření č. 13/2008, které je 
přílohou zápisu č. 1.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržení

Koncepce bytové politiky

Zastupitelstvo městyse vzalo na vědomí koncepci bytové politiky pro nastávající období, 
doporučenou stavební a bytovou komisí a Radou městyse, a to: v majetku ponechat 
v bytovém fondu objekty Hybešova 40, Palackého 183 a služební byty.Ostatní byty budou 
postupně odprodány stávajícím nájemníkům, případně třetím osobám.

Zastupitelstvo městyse neschvaluje:

Ad 15.  Žádost o     odprodej pozemku – zahrádky kolem domku p. č. st. 192 v     k. ú Svitávka  

Zastupitelstvo městyse se usneslo na neschválení odprodeje pozemku – zahrádky st. 192 v k. 
ú. Svitávka do doby zbudování kanalizace ve Svitávce.

Zastupitelstvo městyse bere na vědomí

Ad 16)
Případné podání žádosti na opravu skleníku v parku městyse na Jihomoravský kraj.

Jaroslav Zoubek Miroslav Dvořák

Ing. Martin Cetkovský


